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DZIAŁ „INFORMACJE PRASOWE”  
ZAWIESZONY 

DO ODWOŁANIA 
 

 
 

 
Dział, który został utworzony 10 marca 2018, z dniem dzisiejszym zostaje 

zawieszony. W teorii miał to być oryginalny i ciekawy sposób przekazu 

najważniejszych informacji i wzmianek o nowych i nadchodzących modelach oraz 

konwertach, w praktyce okazało się, że pisanie takich informacji na bieżąco nie 

zawsze było możliwe. Zawieszone zostają zarówno bieżące, nowe informacje 

prasowe jak i archiwalne. 

 

Na funkcjonowanie tego działu negatywnie wpłynęło też znaczne rozbudowanie 

magazynów mods.darewnoo, które od października 2015 (debiut) do kwietnia 

2018 miały jedynie samą okładkę lub kilka stron (maksymalnie 16), ale wraz z 

pojawieniem się modelu Musiro concept do GTA IV w sierpniowym numerze, ilość 

stron zwiększyła się do 20. Następnie po długiej przerwie, w kolejnym numerze z 

maja 2019 darewnoo podjął decyzje o rozbudowaniu magazynów do tego 

stopnia, że od maja każdy numer ma ponad 30 stron. To spowodowało, że treści 

z magazynów i "informacji prasowych" zaczęłyby się dublować, co nie ma 

większego sensu. Magazyny wydawane raz na miesiąc (lub raz na kilka miesięcy) 

wydają się być też sensowniejszym pomysłem, bo zbierają wszystkie informacje w 

jednym miejscu, ale nie wymagają od darewnoo publikacji treści z dnia na dzień, a 

raz na 30-90 dni, albo i rzadziej. 
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________________________________________________________________ 

Informację napisał: darewnoo 

Zawiera dodatkowe zdjęcia: nie 

Data napisania: 26 sierpień 2019 

Data publikacji: 26 sierpień 2019 

 

Dział "informacji prasowych" i tak od dłuższego czasu nie był aktualizowany 

(ostatnia informacja pochodzi z marca 2019), mimo że od tamtego czasu został 

opublikowany nowy model do GTA IV (Mya) oraz konwerty Chairmana do GTA 

V i Lanosa sedan do GTA SA - ale to wszystko zostało zawarte i bardzo 

szczegółowo opisane w magazynach, a nie „informacjach prasowych”. 

 

Warto też podkreślić, że zarówno darewnoo jak i Lazlow555 bardzo zwolnili 

tempa. W latach 2013-2015 wydawali kolejne modele i ich wersje do GTA IV w 

takim tempie, że ówcześni konwerterzy (np. baartlomiej) nie nadążali z ich 

konwersjami do innych gier. Obecnie ten dwuosobowy team, który jest na 

„scenie” od siedmiu lat publikuje góra dwa nowe modele rocznie. Lazlow zajęty 

jest zleceniami dla innych klientów, a darewnoo z dość mizernym skutkiem 

próbuje skończyć obiecywane konwerty: Tico 1.3v, Mirae i Espero do GTA V - 

ciągnie się to miesiącami, ale powodem nie są problemy techniczne a brak czasu i 

ogólne "zmęczenie materiału". Ponadto darewnoo coraz poważniej rozważa 

zakończenie wsparcia dla GTA V i skupieniu się na projekcie o kryptonimie DG. 
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